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σ την 

παιδεία

Δ Α Π Α Ν Ε Σ  Π Α  ΤΉΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

1981: 84,9 ΜΙ 
1982: 80 Μ , 
1989:107,2 Μ. 
1084:141,8 ΜΙ 
1980:170 Μ.·



Έσπασαν οι φραγμοί στη 
μόρφωση
•  Με την ίδρυαη και λειτουργία 1.588 νέων νηπιαγω

γείων, δημοτικών και γυμνασίων.
•  Με την ίδρυση 206λυκείων (από το 1977 ως το 1981 

ιδρύθηκαν μόνο ... 10 λύκεια).
•  Με την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων

από το γυμνάσιο στο λύκειο.

•  Με τη δημιουργία του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ
κείου.

•  Με το διπλασιασμό των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. 
1981: 27.500 ·  1982: 34.000 ·  1983: 40.500 ·  
1984: 51.800

•  Με την ίδρυση των νέων πανεπιστημίων Αιγαίου, 
Ιονίου, Θεσσαλίας και πολλών νέων τμημάτων στα 
άλλα πανεπιστήμια.

•  Με τα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα 
(220 ιδρύθηκαν και λειτουργούν σ ’ όλη τη χώρα).

•  Με τα τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας.
•  Με την κατάργηση των πανελλήνιων εξετάσεων και 

τη θέσπιση της προετοιμασίας των υποψηφίων στη 
Γ ' λυκείου με τα μαθήματα δέσμης και της αξιοκρα
τικής επιλογής τους με τις Γενικές Εξετάσεις (16 
ομάδες σχολών αντί των τύπων Α ' και θ '  των 
πανελληνίων, απεριόριστες ευκαιρίες συμμετοχής, 
κατοχύρωση της βαθμολογίας κ.ά.).

•  Με την αναμόρφωση της ειδικής εκπαίδευσης, τον 
υπερδιπλασιασμό των σχολικών μονάδων της και την 
ίδρυση ειδικών τάξεων στα σχολεία.

•  Με την ίδρυση σχολείων και φροντιστηριακών τμη
μάτων για τα παλιννοστούντα ελληνόπουλα του 
εξωτερικού και τη δημιουργία νέων ελληνικών 
σχολείων στο εξωτερικό.

Αναβαθμίζονται οι σπουδές
•  Με το νόμο-πλαίαιο για τα Α.Ε.Ι. (Τομέας, προγράμ

ματα αύξηση διδακτικού προσωπικού κ.λ.π.).
•  Με την κατάργηση των υποβαθμισμένων ΚΑΤΕΕ και 

την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικά Εκπ. Ιδρύματα)

•  Με το διορισμό πάνω από 20.000 νέων εκπαιδευτι
κών και τη σύσταση 11.695 νέων θέσεων στη δημο
τική και μέση εκπαίδευση.

•  Με την επιμόρφωση δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτι
κών από έλληνες και ξένους ειδικούς.

•  Με την εισαγωγή ουσιαστικού εκπαιδευτικού προ
γράμματος στα νηπιαγωγεία.

•  Με τα νέα αναλυτικά προγράμματα για το νηπιαγω
γείο, το δημοτικό σχολείο και πολλά μαθήματα του 
γυμνασίου και λυκείου.

•  Με την εισαγωγή νέων μαθημάτων σ ’ όλες τις 
βαθμίδες και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και στο 
δημοτικό.

•  Με τα νέα βιβλία για το μαθητή αλλά και τα βιβλία 
για το δάσκαλο και τον καθηγητή.

•  Με την κατασκευή μέσα στην πρώτη 4ετία 10.000 
νέων αιθουσών (περισσότερων από όσες παραδό
θηκαν στην οκταετία της ΕΡΕ και την επταετία της 
Ν.Δ. μαζί).

•  Με την κατάργηση των παιδαγωγικών ακαδημιών και 
την ίδρυαη πανεπιστημιακής στάθμης παιδαγωγι
κών τμημάτων και τμημάτων φυσικής αγωγής και 
αθλητισμού.

•  Με την αναμόρφωση της μέσης επαγγελματικής και 
τεχνικής εκπαίδευσης.

•  Με την εισαγωγή σ ’ όλες τις τάξεις γυμνασίου και 
στα λύκεια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανα
τολισμού.

•  Με την εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση.

Χτυπήθηκε ο αυταρχισμός.....
•  Με τη νομοθετική κατοχύρωση του ακαδημαϊκού 

ασύλου και τη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνη
σης των ιδεών σε όλα τα ιδρύματα της Ενιαίας 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ).

•  Με τη νομοθετική κατοχύρωση της συμμετοχής 
των φοιτητών των ΑΕΙ και σπουδαστών των ΤΕΙ στη 
διοίκηση και λειτουργία των ιδρυμάτων.

•  Με την κατάργηση του φεουδαρχικού θεσμού της 
έδρας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

•  Με την κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού των 
επιθεωρητών.

•  Με την εισαγωγή του νέου θεσμού των σχολικών 
συμβούλων.

•  Με την αναμόρφωση του θεσμού των μαθητικών 
κοινοτήτων και τη διεύρυνση της σύνθεσης των 
σχολικών εφοριών με εκπροσώπους των γονιών 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

........Το Κράτος τώρα νοιάζε
ται για τα νιάτα
•  Με την αναδιοργάνωση των φοιτητικών λεσχών (για 

διατροφή, διαμονή, ψυχαγωγία κ.λ.π.).
•  Με την ίδρυαη των πρώτων σπουδαστικών λεσχών 

στα ΤΕΙ.
•  Με τη γενίκευση των συσσιτίων και την αύξηση του 

κουπονιού από 70 δρχ. (1981) σε 225 δρχ. (1985)
•  Με την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περί

θαλψη (βιβλιάρια υγείας σε όλους τους φοιτητές και 
σπουδαστές).

•  Με την επέκταση των εισιτηρίων a ' όλες τις συγκοι
νωνίες για όλο το χρόνο.

•  Με τα φοιτητικά και σπουδαστικά δάνεια και τις 
υποτροφίες.
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καλύτερες μερες


